
Grondpartij-Programma 

Secretariaat der Grondpartij: Huizerfietspad, Naarden. 

Stemt op de candidaten der Grondpartij: 

1. A. RAUWERDA 
2. A. SEVENSTER 

.3. A. FEBERWEE 
4. F. H. DE ZWART 

PROGRAMMA DER GRONDPARTIJ. 
T. Verhooging van de Grondbelasting; vaststelling naar de waarde 

volgens eigen aangifte; recht van voorkoop van wege de over-
heid tegen deze waarde.  

IT.  Geleidelijke, doch zoo spoedig mogelijke afschaffing van alle 



belastingen, welke drukken op de voortbrenging en het verbruik.  
III.  Verhooging van de vermogens- en Successiebelasting, wat de 

eerste betreft, voor zomer het vermogen niet uit grondeigendoni 
bestaat.  

IV  Uitgifte in emfiacht  van boerderijen en tuinderijen en verschaf-
fing van het noodige crediet tot verkrijging van woning, on9ni.-
bare werktuigen, meststoffen, vee mm., voldoende voor een ge-
heel zelfstandig bestaan in een bedrijf, dat zonder gehuurde 
arbeidskrachten wordt geexploiteerd. 
De gevolgen van de invoering dezer punten zijn onder meer 

a. Verdwijning der werkloosheid, woningnood en economische crises. 
b. Stijging van alle bonen  on  nochtans goedkoopere en overvloedige 

productie der levensmiddelen en overige consumptieartikelen. 
e. Snelle opbloei van land- en tuinbouw, en daardoor van indus-

trie, handel en verkeer. 
d. Vermindering der dwangbeuioeiing van Staatsivege en der over-

bodige ambtenarij. 
e. Vermindering van het arbeidsloos imihomen  naast vermeerdering 

van alle inkomens door arbeid met hoofd en hand. 
i Het ontstaan van de eenige mogelijkheid om  dc  sameniëving van 

imperialisme en nnlitairisme te verlossen. 
a. Verandering der kazarnesteden in tuinsteden en verheffing van 

het landbouw- en industrie-proletariaat tot vrije zelfstandige 
werkers 

h Opbloei van kunst en religie: 
De Grondpartij wenscht geen overladen programma, waarop elk 

belangengroepje iets van hare gading vindt. Zij laat hare candi-
daten geheel vrij om overeenkomstig de principieele leiddraad, ge-
geven in bovenstaande vier punten, in algemeen democratischen 
geest te stemmen naar eer en geweten. 

Wat de Grondpartij vraagt, dat en dat alleen is de zij het zoo 
velen nog onbewuste - drang en storm, de nooddruft der wereld. 
Met onweerstaanbare kracht verheft zich in gansch Europa de vrij-
making van den grond en de verlossing uit de wurgende macht van 
het grootgrondbezit. Zoolang deze nooddruft en kracht nog staan 
onder Communistisch-socialistische leiding, die door dwangbemoei-
ingen en geweld of socialisatie-proeven de zegenrijke voordeelen weer 
te niet doen, welke wegneming van het grondmonopolie kon brengen, 
zal welvaart en geluk nog geheel of gedeeltelijk achterwege blijven in 
Rusland, Finland, Esthland, Letlan Polen, Tsjecho-Slowakije, Hon-
garije, Roemenië, Georgië en Griekenland zoowel als in Duitschlnd 
en Engeland, waar de bonden voor ,,Bodenreform" en ,,Landnatio-
nalisation" met honderdduizenden leden en in samenwerking met 



alle gloote vakbonden aan de bestrijding van het grondmonopolie 
deelnemen. 

De grond moet als eerste bron van alle leven cii arbeid, natuurlijk 
op regelmatige en legale wijze, open staan voor ieder, evenals de 
lucht en het zonlicht. Doch overigens is privaat bezit heilig en on-
aantastbaar en elke inbreuk op de geheel vrije beschikking over 
eigen zelf verworven arbeidsresultaat in moreel opzicht een on-
recht, in economisch opzicht een verderf. 

De Grondpartij is de synthese van het goede in socialisme en libe-
ralisme met strenge afwijzing van het verkeerde: 

Evenals het, socialisme streeft de Grondpartij naar een samen-
leving zonder uitbuiting en kapitaalwinst, waarin alle arbeid zijn 
volle loon krijgt. Evenals het zuiver liberalisme wenscht het volkomen 
vrije verantwoordelijkheid voor eigen daden en acht deze betere 
samenleving niet bereikbaar door afschaffing maar juist door volle 
ontplooiing van w e r k e 1 ij k Vrije (nu slechts schijnbaar vrije) 
concurrentie, welke ten onrechte thans zoo gesmaad wordt. 

Evenals de Kerkelijke partijen acht de Grondpartij verheffing van 
het godsdienstig en zedelijk inzicht, broederschap, orde en recht boven 
stoffelijken belangenstrijd noodig. Doch zij acht deze onmogelijk, 
zoolang het grondmonopolie blijft gehandhaafd. Voor alle werkers 
met hoofd en hand, voor kunstenaars, ambtenaren, werklieden, indus-
trieclen, middenstanders, is er geen enkele uitkomst, voordat de 
Grondpartij heeft gebracht: vrije mannen op vrijen grond. Al de 
groepshelangctjesforrnules op de lange waschlijsten der politieke 
programma's leiden tot niets of erger, zoolang aan dezen eischt niet 
is voldaan. 

\Toorzomrerie de overige partijen onze vier punten op haar program 

hebben gezet - en daarvoor werkelijk ageeren! -. doen zij nut. Nut, 
niet voor den landbouw slechts, zooals deze programma's mccnen. 
Neen het eenigc en ook het meest directe nut voor arbeiders, ambte-
naren, kunstenaars, middenstand, voor  alien,  die niet van arbeidsloos 
inkomen leven. 

Voor en met al 't overige kweeken deze programma's mogelijk kie-
zerswinst, doch geen enkele bate voor het volk. 

Wanneer bv. eenige partij thans belooft hogere bonen, vol loon 
hij werkloosheid, ontwapening en velerlei ander moois, dan moet 
zoo 'mi partij weten, dat deze wenschen niet zullen of kunnen vervuld 
worden, zoolang onze vier wenschen niet zijn verkregen en tot volle 
ontwikkeling gebracht. 

En als dit het geval is, behoeft er geen hooger loon enz. enz. meer 
gevraagd te worden. Dan zijn ze er en in dezelfde mate, waarin ons 
beginsel tot uitvoering is gebracht. - 

Mannen en vrouwen van Nederland! Van geen partij geldt in die 



in  ate,  dat zij zuivel een beginsel, het eenige mogelijk reddend be-
ginsel vertegenwoordigt dan van de Grondpartij. En van geei 
'anclidaten kan meer gelden dan van de onze, dat zij een offer, ecu 

zwaar offer brengen voor 't gemeenschappelijk belang, 
Laat U niet van de juiste weg, dien U bier met een enkel woord 

wordt gewezen, afbrengen !  

Unze eandidaten zijn 

i 11i1 AYA ii ,  !  
leeraar aan de Rijksiandbouw,  Winterschool te Leeuwarden, Redac-
teur der Leeuwarder Courant, sedert meer dan veertig jaren een 
der voorvechters voor onze principes, zoowel in den ..Bond vor 
Land nationalisatie'', als in de ,,Friesche Volkspartij'', schrijver van 
vele brochures en artikelen over het grondvraagstiik. 

2. A. SEVENSTER, 
landbouwer te Wier, een der jongeren in onze beweging, die het 
oewaagd heeft, de principes der ,,Grondpartij'' in zijn eigen bedrt 
tIe te passen, en met succes. 

3. A. FEBERWEE,  
hoofd eener school te Amsterdam, oprichter onzer partij en voor-
zitter van de Vereeniging van Ouders en Gezmslioofcleu, schrijver 
van verscheidene hesehomi-iiien op zociaal-eeononiiseh-, zoowel aU 
OJ) onderwi,jsgebied 

51,  

boekhouder te Amsterdam. De Heer de Zwart, die verscheidene  Jar  en 
in Hongarije verblijf hield en aldaar de roode en witte terreur door-
leefde, heeft daar een diepe studie van het grondvraagstuk ge 
niaalct en wist daar verschillende autoriteiten van de juistheid  rice  
stellingen van Henry George,  Oppenheimer  en Flilrsheim te over-
naigen 
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